
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.  313
privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară cu convocare de îndată publică

la data de 05 februarie 2020

Primarul municipiului Alba Iulia;
Având în vedere prevederile art. 3 lit.”e” din Legea nr. 101/2006 privind Legea serviciului

de salubrizare a localităţilor, coroborat cu art. 1(4) lit. ”d” din Legea nr. 51/2006 privind Legea
serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum și plângerea prealabilă înregistrată la Primaria
municipiului Alba Iulia sub nr. 11644 din data de 04.02.2020;

În  temeiul  prevederilor  art.134(4)  lit.”a”  și  ale  art.196(1)  lit.”b”  din  OUG  nr.  57/2019
privind Codul administrativ, modificat ulterior.

DISPUNE: 

Art.1 Convoacă Consiliul  local  al  municipiului  Alba Iulia  în  ședință extraordinară cu
convocare de îndată publică, pe data de 05 februarie 2020, orele 1300, care va avea loc la sediul
Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților nr.5A, cu următorul,

PROIECT AL ORDINII DE ZI : 

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  revocarea  Hotărârii  nr.  2/2020  a  Consiliului  local  al
municipiului  Alba  Iulia  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul
”Construire platformă stocare temporară deșeuri menajere și împrejmuire, amplasare modul control
- Municipiul Alba Iulia” 
                                                                                            inițiat de viceprimar cu atribuții de primar 

Art.2 Prezenta  dispoziție  poate  fi  contestată  conform prevederilor  Legii  nr.  554/2004  -
Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice,
administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va
duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție. 

Art.4 Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. 135(4) și ale art. 243(1) lit.
”e” din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ : 

 Primarului municipiului Alba Iulia
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 
 Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios
 Afișarea pe pagina de internet a instituției www.apulum.ro  

Alba Iulia, 05 februarie 2020

Viceprimar cu atribuții de Primar                                    Contrasemnează,
            Voicu Paul                       Secretar general
                   Marcel Jeler 
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